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Rozdzia1 1.

Naz猟/a(flrma)OraZ adres zamawiaiaCegO。

Dom Pomocy Spolecznej w Kocku

ul.T.Ko`ciuszki l,21-150 Kock

Ш GON:001099503,NIP:7141032537
tel。 (81)8591125, e‐ mail:zp@dpskOCk・ pl

Rozdzia1 2.

Tryb udzielenia zam6wienia.

Przetarg nieograniczony dla zam6wienia o warto`ci szacunkowei zam6wienia

przekraczalaCei wvrattona W zlotych r6wnowartoSC kwotv 30.000 euro,o kt6rc」 mowa w

art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.(1.Dz.U.z2019■ poz.1843)一 PraWO Zam6wici

publicznych.

Rozdzia1 3.

Opis przedmiotu zam6wienia。

1.Przcdmiot zam6wienia:

Nomenklatura wg Wsp61ncgo Slownika Zam6wici(CPV)

G16wny przcdmiot z枷 6、vicnia:

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-O Roboty w zakresic instalatti budOWlanych

45331110¨O Instalowanie kot16w

45332000-3 Roboty instalacヵ nC WOdnc i kanalizac角 nc

45331100-7 1nstalowanic centralnego ogrzcwania

453H200… 2 Roboty w zakrcsie instalali clCktrycznych

45453000¨ 7 Roboty rcmolltowe

2。  Przcdmiotem zam6wicnia jest ,,Budowa indywidualntt kot10Wni gazow荀

z wewnetrznl instalacia gazu W budynku zachodnim C zespolu Palacowo… Parkowego

w Kocku'':

1)SZCZCg61oⅥ γ zakres rob6t budowlanych oraz rob6t instalacヵ nyCh SkladaacyCh Sio na

przedmiot zaln6wicnia okre`lony zostal w PrttekciC BudOwlano¨ Wykonawczym,

przcdmiarze rob6t ortt Spccyflkagi Tcchniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlanych(STWiORB)¨ zalaCZnik llr 6 do Spccyflkatti IStOtnych Warunlc6w

Zam6wienia i obttmttc:

a)budOW9 indywidualna kotlowlli gazowtt kondCnsac力 n可 ,kt6rc obslugiw“ b9dO w

zakrcsic c.o.ic.wu.budynek zachodni,oraz gara2owy Zcspolu Palacowo― Parkowcgo

w Kocku.Kotlownia zlokalizo、 vana b9dzic w、vydziclonynl pollnicszczcniu na poddaszu

budynku;

b)budOW9 Wewn9trznych instaladi gaZu dla kotlowni na odcinku od prttektOWana

szafki gazowa na clcwagi ka2dego z budynk6w(dla budynku oflcyny zachodnia

wymiana istniaTa szafki gazowtt na praCktowanl);
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c) wymiang istniej4cych drzwi na poddaszu budynku oficyny zachodniej na drzwi

stalowe o wym. 100/200 cm, klasa EI30;

2) Ww zakres rob6t naleLy wykona6 zgodnie z zapisatni Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zarnowienia (SIWZ) oraz za\qcznikami do SIWZ, w szczeg6lnoSci z

dokumentacj4 projektow4, Specyfikacjq Techniczn4 Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlany ch oraz przedmiarem rob6t.

3) Prace towarzysz4ce oraz roboty tymczasowe nie objgte dokumentacj4 projektow4 i

przedmiarem rob6t a konieczne do uwzglgdnienia:

a) zgloszenie i odbi6r kotlowni gazowej do UrzEdu Dozoru Technicznego;

b) w razie zaistnienia takiej potrzeby uzyskanie stosownych decyzji i uzgodniefr wrazz

ewentualnymi oplatami oraz wykonanie tych decyzji na koszt Wykonawcy Q

wyl4czeniem oplaty na rzecz UDT):

c) organizaciai zabezpieczenie placu budowy;

d) zagospodarowanie we wlasnym zakresie material6w z demontaiu- ewentualne

przychody ztego tytutu Wykonawca winien skalkulowad w cenie ofertowej;

e) uporz4dkowanie terenu po budowie orazwszelkie inne prace nie objqte w SIWZ, a

konieczne do wykonania ze wzglEdu na sztukg budowlanq.

4) Przedmiary rob6t za\qczone do SIWZ maj4 jedynie charakter pomocniczy.

Wykonawc a zobowtqzany jest do dokladnego sprawdzenia iloSci rob6t z dokumentacj4

projektowq . Zuwagina to, ze umowa na roboty bgdzie umowq ryczahowqw przypadku

wyst4pienia w trakcie prowadzenia rob6t wigkszej iloSci rob6t w jakiejkolwiek pozycji

przedmiarowej nie bgdzie moglo by6 uznane za roboty dodatkowe z 2qdaniem

dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarue rob6t lub we wzorze

tabeli element6w rozliczeniowych rob6t koniecznych do wykonania wynikajqcych z

dokumentacji projektowej nie zwdlria wykonawcy od obowi1zku ich wykonania na

podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowa6 w

przedmiarze i wzorze tabeli element6w rozliczeniovvych iloSci rob6t do wielkoSci

wedlug wlasnych obliczefr na podstawie projektu.

3. RozwiEzania r6wno w alne.
i) W przypadku uZycia w dokumentacji projektowej odniesieri do nolrn, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system6w referencji technicznych, o

kt6rych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp zatnawiajqcy dopuszcza rozwi4zania

r6wnowazne opisywanym.

2) Wykonawca analiz;ujqc dokumentacjg projektow4 powinien zaloLy6, 2e kazdemu

odniesieniu o kt6rym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp ulytemu w dokumentacji

projektowej towarzyszy Wraz ,,lub rdwnowa2ne". W przypadku, gdy w dokumentacji

projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

zostaly u?yte znakitowarowe, oznaczato, 2e sE podane przykladowo i okreSlaj4 jedynie

minimalne oczekiwane parametry j akoSciow e oraz wymagany standard.

3) Wykonawca moae zastosowai materialy lub wzqdzenia r6wnowa2ne, lecz o

parametrach technicznych i jakoSciolvych podobnych lub lepszych, kt6rych

zastosowanie w zaden spos6b nie wplynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie

r o zw iqzan pr zy j gty ch w dokum entacj i proj ekto wej .



Wykonawca, kt6ry zastosuje urzqdzenia lub materialy r6wnowaZne bgdzie obowipany
wykazac w trakcie realizacji zam6wienia, 2e zastosowane przez niego urzqdzenia i
materialy spelniaj 4 wymagania okre Slone pr zez Zamawiaj 4ce go .

UZycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy

ozuacza, 2e Zamawiaj 4cy akceptuj e takze wszystkie inne oznakowania potwierdzaj 4ce,
2e dane roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 r6wnowaZne wymagania.

W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezalehnych nie mohe uzyska6

okreSlonego przezZamawiajqcego oznakowania lub oznakowania potwierdzaj qcego,2e

dane roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 r6wnowazne wymagania,

Zamawiaj1cy w terminieprzez siebie .vqrznaczonym akceptuje inne odpowiednie Srodki

dowodowe, w szczeg6lnoSci dokumentacjg techniczn4 producenta, o ile dany

Wykonawca udowodni, 2e roboty budowlane, dostawy lub uslugi, kt6re maj4 zostal
przez niego wykonane, spelniaj4 wymagania okreSlonego oznakowania lub okreSlone

wymagania wskazane pr zez Zamawiaj qce go .

U?ycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez
jednostkg oceniaj4c4 zgodnoSd lub sprawozdania zbadan przeprowadzonychprzeztg
jednostkg jako Srodka dowodowego potwierdzajqcego zgodnoSd z Wmaganiami lub

cechami okreSlonymi w opisie przedmiotu zam6wienia oznacza, 2e Zamawiajqcy

akceptuje r6wniez certyfikaty wydane przez inne r6wnowa2ne jednostki oceniaj4ce

zgodnoS6. Zamawiajqcy akceptuj e takhe inne odpowiednie Srodki dowodowe, w
szczeg6lnoSci dokumentacjg techniczn4 producenta, w przypadku gdy dany

Wykonawca nie ma ani dostgpu do certyfikat6w lub sprawozdari z badah, ani

moZliwoSci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostgpu nie mo2e by6

przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem 2e dany Wykonawca udowodni,
2e wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub uslugi spelniaj4 wymogi
lub kryteria okreSlone w opisie przedmiotu zam6wienia.

Uwaga: JeZeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zam6wienia wskazana zostala nazwa

producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreSlonych material6w,

urzqdzeh, itp. Zamawiajqcy wymaga, aby traktowai takie wskazanie jako przykladowe

i doptszczazastosowanieprzy realizacji zam6wienia material6w,trz1dzen, itp. r6wnowaZnych

o parametrach nie gorszych niZ wskazane. Zamawiajqcy anuluje wszelkie rrazvry producenta

itp. jezeli wystgpujE w dokumentacji przetargowej (nie s4 one obowi4zuj1ce dla Wykonawcy).

4. Gwarancja jakoSci.

1) Wykonawca przystgpujqcy do przetargu zobowi4zany jest udzieli6 gwarancji na roboty

objgte niniejszym zam6wieniem na okres wskazany z formularzu oferty - zal.. nr I do

SIWZ.
2) Warunki gwarancji okreSla $ 11 projektu umowy.

3) DlugoS6 okresu gwarancji - stanowi kryterium oceny ofert. Zarnawiaj1cy okreSla go na

okres w przedziale od 36 miesigcy (termin minimalny) do 60 miesiqcy (Jermin

maksvmalnv).

4) Zamawiaj4cemu przysluguj4 pelne uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady frzyczne
wynikaj4ce z przepis6w kodeksu cywilnego w terminach tam okreSlonych niezale2nie od

uprawnieri ztytuNu gwarancji przy uwzglgdnieniu zapis6w art. 150 ust 7-9 Pzp.

4)

5)

6)

7)



5) UdzielajEc gwarancji Wykonawca zapev,nia bezplatne czynnoSci przeglqd6w

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zam6wienia, wigc

powinien ten koszty uwzglgdnid w wynagrodzeniu. Przeglqdy bgd4 odbywaly sig

minimum raz w roku, chyba, 2e gwarancja producenta danego materialu wymaga

czgstszych przegl4d6w gwarancyjnych.

5. Podwykonawcy
1 ) Zamawiajqcy dopuszc zakorzystarrie z podwykonawc6w.

2) Wykonawc a zobowiqzany jest wskazad w formularzu ofertowym (Zal. Nr 1 do SIWZ)

czgsci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierzapowierzy6 podwykonawcom i poda6 firmy
(oznaczenie przedsigbiorstwa) podwykonawc6w.

3) Szczeg6lowe uregulowania zwiEzane z podwykonawcami zawafie s4 w projekcie

umowy, stanowi4cym(Zal. Nr 4 do SIWZ).

6. Klauzula zatrudnienia.
1) Zamawiaj4cy w przedmiotowym postgpowaniu wymaga na podstawie art.29 ust. 3a

Ustawy aby Wykonawca lub Podwykonawcaprzez caly okres wykonywania przedmiotu

umowy zatrudnial na podstawie umowy o pracg osoby Swiadcz4ce pracA zwi4zanq z

wykonywaniem czynnoSci okreSlonych poniZej :

- prace frzyczne obejmuj4ce roboty og6lnobudowlane z zak,resu rob6t okreSlonego w

Rozdziale 1 ust.1 pkt. 1-3) SIWZ (Wyjqtkiem objgte sq sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba

fizyczna prowadzqca samodzielnie dzialalnoit gospodarczq na podstawie umowy o
podwykonawstwo).

2) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowi4zany jest do zlohenia

pisemnego oSwiadczenia o wykonaniu obowipku okreSlonego w pkt l, z zastrze2eniem

postanowiefl pkt 3.

3) Wykonawca zobowiqzany jest do zlohenia wraz z faktur4 VAI pisemnego oSwiadczenia

o wykonaniu obowi4zku okreSlonego w pkt 1.

4) Zamawiaj4cy dopuszcza zmrany os6b podlegajqcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreSlonymi w pkt l. Zmiany te nie stanowi4 zmian umowy. PowyZszy warunek zostanie

spelniony poprzez zatrudnienie na umowg o pracg nowych pracownik6w lub wyznaczenie

do realizacji zam6wienia zatrudnionych juZ u Wykonawcy pracownik6w. Szczeg6lowy

spos6b dokumentowania os6b, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia

Zamawiaj1cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawca wymagat'r, o kt6rych

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagari, rodzaju czynnoSci

niezbgdnych do realizacji zam6wienia, kt6rych dotyczq wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o pracA przez Wykonawcg lub Podwykonawca os6b wykonuj4cych

czynnoSci w trakcie realizacji zam6wieniazawarte sE $ l0 projektu umowy stanowi4cym

zalqczniknr 4 do SIWZ.

T.Zatrudnienie na podstawie umowy o praca

l) Zamawiaj4cy wymaga, aby osoby wykonuj4ce niesamodzielne czynnoSci w n/w zakresie

dot. realizacji zam6wienia: prace demontaZowe, montazowe oraz roboty budowlane w
kotlowni, byly przez Wykonawc1, atakhe przez podwykonawc6w, w przypadku gdy w/w
zakres prac bylby powierzany podwykonawcom zatrudnione na podstawie umowy o pracA

(na czas nieokreSlony lub na czas okreSlony).



Zgodnie z art.29 ust.3a pzp - Zamawiajqcy okreSla wymagania zatrudnienia os6b przez
wykonawcg lub podwykonawcg napodstawie umowy o pracA os6b wykonujqcych wskazane
przez zamawiajqcego czynnoSci w zakresie realizacji zam6wienia, jeheli wykonanie tych
czynno5ci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreSlony w art. 22 S I ustawy z dnia26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 22019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

2) Spos6b dokumentowania zatrudnienia w/w os6b, oraz uprawnienia Zamawiaj4cego w
zakresie kontroli spelniania przez wykonawca povtylszych wymagari, oraz sankcji z tytulu
niespelnienia tych wymagafr okresla projekt umowy (za\.4 do SIWZ).

Rozdzial3a.
l. W przypadku, gdy Wykonawca zarnierza powierzy6 (zlecii) podwykonawcom czgsci,
opisanego w Rozdziale 3 zam6wienia, Zamawiajqcy zgodnie z art. 36b. 1. Ustawy Pzp Zqda

wskazania przez Wykonawcg czgSci zam6wienia, kt6rych wykonanie Wykonawca zarierza
powierzy6 podwykonawcom, i podania przez wykonawc? firm podwykonawc6w.
2. W przypadku zam6wieri na roboty budowlane lub uslugi, kt6re maj4 byd wykonane w
miejscu podlegaj4cym bezpoSredniemu nadzorowi zamawiajqcego, Zarnawiajacy Zqda, aby
przed przyst4pieniem do wykonania zam6wienia, o ile sq juz znane podal nazry albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w i os6b do kontaktu z nimi, zaangaaowanych
w takie roboty budowlane lub uslugi.

3. Wykonawca zawiadamiaZamawiaj4cego o wszelkich zmianach danych, o kt6rych mowa w
ust. 1 i 2 niniejszego Rozdzialu, w trakcie realizacji zam6wieni a, atak2e przekantje informacje
na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w p62niejszym okresie zarrierza powierzy6
realizacjg rob6t budowlanych lub uslug.
4. Szczegolowe uregulowania dotyczqce podwykonawstwa zawieraprojekt umowy (zal4cznik
nr 4 do SIWZ).

Rozdzial4.
Termin wykonania zam6wienia.

Termin wykonania zamriwienia - 16 grudnia 2019 roku. Za termin wykonania
przedmiotu Umowy przyjmuje sig dzieri pisemnego zgloszenia Zamawiaj1cemt przez
wykonawca - potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru (lub wytypowanego
pracownika Zamawiaj4cego) - gotowoSci do odbioru przedmiotu Umowy wraz z
pr zekazaniem kompl etnej dokumentacj i odbi orowej .

Strony ustalaj4, iz warunkiem koniecznym zgloszenia gotowoSci do odbioru jest uprzednie
ostateczne zakohczenie wszystkich rob6t, do wykonania kt6rych na podstawie Umowy
zobowiqzany jest Wykonawca. Zgloszenie dla swej skutecznoSci powinno zawierac
oSwiadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakoriczeniu wszystkich rob6t.
Do zgloszenia wykonawca obowi4zany jest zalqczyc dokumentacjg odbiorow4.

2.
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Rozdzia1 5.

Warunki udzialu w postepOWaniu.

1.Kompetentte lub uprawnienia do prowadzenia okre61onq dzialal■ 06cizawodow輔 ,o ile

wynika to z odrObnych pttepis6wi Zarnawi可lCy W niniaSzym pOstOpoWaniu nie wymaga

odrObncgo potwierdzcnia spclniania przedmiotowcgo warunku.

2.Sytuacja rlnansowa lub ekonomiczna.・ Zamawialcy w ninittszym pOSt9powaniu nic

｀
～γ

rnaga odr9bncgo potwierdzenia spclniania przcdmiotowego warunlcu.

3.Zdolno``techniczna lub zawodowa:

1)ZaFnaWittOcy uZna warunek za spelniony w przypadku kiedy Wykonawca wyktte,2e w

okresie ostatnich 5 1atach przcd uplywem terlninu skladania ofcrt, a je2cli okres

prowadzcnia dzialalno`ci jest kr6tszy― w tym okresic,wykonal w spos6b nalc2yty oraz

zgodnie z zasadami sztuki budowlanl i praWid10wo ukoiczyl:

―co namni1 2 roboty polegaaCC na budowic lub komplcksowa przebudowie(rCmOncie)

ko■owni gazowych o wartoSci min.100000,00(s10Wnie:sto tysiOcy)zlotych ka2da z

rob6t i potwicrdzi referendami 2c nale2ycie zostaly ukoiczonc.

2)ZarnaWiaacy Wymaga od Wykonawc6w dysponowania osoba kt6ra zapewlli kierowanie

budowl,1.oSObo posiadttaCl uprawllienia budowlanc w special■ o6ci instalacvinci w

bv imic i nttwisko w/w osobv zostalo przez Wvkonawcc wskazane w ofcrcie.

Uwaga:ZamawittaCy dopuszcza potwierdzcnie spelnicnia w/w warunku zar6wllo przez

wykazanie dysponowaniajednl osob9 posiadaaCa upraWnicnia w obydⅥ 6ch spedalnOsciach,

jak i przez dwic osoby llcznic posiadaTC WszyStkic wymagane uprawllicnia.

3)ZalnaWiaacy Wymaga od Wykonawc6w  dysponowania osobami zdolnymi do
wykonywania zalln6wicnia,jc2cli Wykonawca wyktte si9 dysponowaniem minimllm l

osobQ,kt6ra zostanic wyznaczona przcz WykonawcO na kierownika budowy uprawionego

do prac przy zabytkach.

Rozdzial6.
Dokumenty skladane przez Wykonawca

1. Zamawiajqcy wymaqa. by Wykonawca zal4czyl - w celu potwierdzenia spelnienia

warunk6w udzialu w postEpowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udzialu wpostgpowaniu-

do oferty n/w dokumenty:

1) OSwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu

w postgpowaniu - zalqcznrk2ai zal.2b.
2) Odpis z wlaSciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci

Gospodarczq, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie aft. 24 ust.5 pkt I ustawy Pzp.

3) Wykaz rob6t budowlanych potwierdzaj4cych spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu

o kt6rym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3, wrazz podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty,

miejsca wykonania i podmiot6w,narzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane,
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4)Dowody potwicrdz街 lCe,2C roboty budowlane o kt6rych mowa w w/w wykazie zostaly
wykonanc nale2ycic,w szczeg61nogciinfollllagc o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie

z przcpisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoiczonc,przy czym dowodami,o kt6rych

mowa,sa referencie badttinne dokumentv、 ルγstaWiOne przez podnliot,na rzecz kt6rego roboty

budowianc byly wykonywane,aje2eli z uzasadniontt prZyCZyny o obiektywllym charakterzc

Wykonawca niejest w stanic llzyskaC tych dokument6w― illne dokumcnty;

5)W celu potwierdzenia,2e oferowane dostawy9 uslugi lub roboty budowlane spelni巧 1

wymagania okrc`lonc w SIWZ wykOnawca zobowittany jest z激 lczyC kart9 produktu

ofcrowanego kotla gazowego potwierdzttoCo,i2jego funlclonalnO`6 i paramctry sa zgodne z

wymaganiami Zalna、 vi巧 lCego Okre61onymi w Rozdziale 3 SIWZ oraz STWiORB.
6)PelnOmOcnictwo Gc2cli dOtyczy).

2.UWAGA:ZamawlaJlcy nie stosuie w przypadku skladania dokumcnt6w o kt6rych mowa

w Rozdzialc 6 SIWZ przepis6w art.24aa ustawv Pzp dotetav.procedurv odwr6conei,Tym

sallnym wszystkie w/w dokumcnty sl wymaganymi za1lcznikami do ofe■ yo W przypadku ich

braku wezwaniu podlcgaljcdynic Wykonawcy kt6rych ofc■ ym可 l szanS9 ZOstaC uznanymi

za nakorzyStniaSzc(w prZypadku pozostalych ofert,brak przcdmiotowych dokument6w

skutk両e odpOWiednio odrzuceniem oferty i/1ub wykluczenicm Wykonawcy bcz dodatkowcgo

wczwania do uzupclnicnia).

3.W przypadku Wykonawc6w wsp61nic ubicgaacyCh Si9 0 udzielenic zam6wicnia,warunki

o kt6rych mowa w pkt.6.1.3niniaszlsIWZZOStanlspclnioneje2eliWykonawcyb9dlje
spelnia6 1lcznie.

4. Poleganie na zdolno6ciach lub sytuattiinnyCh podnliot6w na zasadach

okre61onych w art.22 a Ustawy Pzp.

1)WykOnawca mo2e w cclu potwierdzcnia spelniania warunk6w udzialu w postOpOWaniu,w

stosownych sytuaqach oraz w Odniesieniu do koJcetnego zam6wicnia,lub jego cz96ci,

polcga6 na zdolnoSciach tcchnicznych lub zalvodowych innych podllniot6w,niczale2nic od

charakteru prawnego llczOcyCh go z ninl stosunk6w pra、 vnych.

2)Wykonawca,kt6ry polega na zdolno`ciach lub sytuadiimyCh pOdmiot6w,musi udowod―
ni6 zalnawiaaCemu,2e realizttaC Zam6wienie,b9dzie dysponowal niezb9dnymi zasobalni

tych podmiot6w,w szCZCg6inoSci przcdstawi巧 lc zObOWilzanic tych podmiot6w do odda…
nia mu do dyspozyli niczb9dnych zasob6w na potrzcby rcalizagi zam6wienia.

3)ZamaWialCy ocenia,czy udost9pniallc Ⅵγkonawcy przcz illllle podmioty zdolnoSci tech―

niczne lub zawodowe pozwaltta na Ⅵγkazanic przez wykonawcO spclniania waunk6w

udzialu w postOpoWaniu oraz bada,czy nie zachodzO wobec tcgo podmiotu podstawy wy―

kluczenia,o kt6rych rnowa w alt.24 ust.l pkt 13-22 ustawy oraz art.24 ust.5 pkt214.

4)W odniesieniu do warunk6w dotyczaCyCh Wyksztalcenia,kwaliflkatti zaWOdOWych lub

doSwiadczenia,wykonawcy moga polCga6 na zdolnoSciach illllych podmiot6w,jc61i pod―

mioty te zrealiz可 l uslugi,dO realizac」 i kt6rych te zdolnoSci sl Ⅵγmagane.
5)Je2cli ZdOlno`ci tcchniczne lub zan7odo、 vc podllliotu― na kt6rcgo zasobach polega wyko¨

nawca― nie potwierdz司 l Spelnienia przez wykonawcO warunlc6w udzialu w post9pOWaniu
lub zachodza wobeC tyCh podmiot6w podstawy wykluczenia,zalnawittQCy 2oda,aby wy―

konawca w terminic okreSlonym przcz zama、 v珂 lcCgo:
a)ZaStttilten podmiotinnym podmiotcm lub podmiotamilub

b)ZObOWiQZal si9 do osobistcgo wykonania odpowiednitt czQ`Ci Zan16wienia,je2eli wyk〔 屹 e

zdolnoScitccllllicznc lub zawodowe lub sytua19 flnansOwl lub ekonomicznl.
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Rozdzial6a.
Podstawy wykluczenia Wykonawcy

Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.l ustawy Pzp oruz

art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

RozdzialT.
Informacja o sposobie porozumiewania sig Zamawiajqcego z wykonawcami oraz

przekazywania oSwiadczeri lub dokument6w, atakLe wskazanie os6b

uprawnionych do porozumiewania sig z wykonawcami.

1. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig zzachowaniem formy pisemnej.

W toku niniejszego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego oSwiadczenia,

wnioski, zawiadomienia oruz informacje Zarnawiaj1cy i wykonawcy przekazul4 pisemnie.

Zamawiajqcy dopuszcza ich przekazywanie drog4 elektronicznE. Z zastrzeleniem ust. 2,

przekazanie oSwiadczefr, wniosk6w, zawiadomieri lub informacji drog4 elektroniczn4uwaLa

sig za zloaone w terminie, jeZeli ich treS6 dotarla do adresata przed uptywem terminu i
zo stala niezwlo czni e p otwi erdzo na w formie p i s e mnej .

2. Uzupelnienia dokumentow, oSwiadczefr lub pelnomocnictw dokonywane na skutek

wezwania, wyjaSnienia wykonawc6w dotyczqce trei;ci oferty w tym dotycz4ce ceny

ofertowej, Wrulenie zgody na poprawienie omylki o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

dla swej skutecznoSci muszE przed uplywem termin6w v,ryznaczonych przez

Zamawiajqcego zostad dostarczone w formie pisemnej.

3. Osoba uprawniona do porozumiewania sig z Wykonawcami:

Stanislaw Jedut - e-mail dpskock@poczta.onet.pl

Uwaga: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku
pracuje: Poniedzialek-Pi4tek, godz. 7oo- 15oo

Rozdzial8.
Wymagania dotycz4ce wadium.

1. Wykonawca jest zobowiqzany wnieSd wadium w wysokoSci: 4500,00 PlN(slownie; cztery

tysi4ce pigdset zNoty ch).

2. Wadium mohe by6 wniesione w jednej lub kilku nastgpuj4cych formach:

1) pieni4dzu; (wadium wnoszone w pieni4dzu nalezy wplacii przelewem na nastgpuj4cy

rachunek bankowy Zamawiaj4cego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, nr rachunku 47

8721 0008 0000 1632 2000 0030 Bank Sp6tdzielczy w Kocku, ul. Jana Pawla IIl35,2l-
150 Kock z podaniem w tytule przelewu ,,Wadium -Znak sprawy: DPS127l1l2019" -
Zaleca sig dol4czenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzaj4cego dokonanie

przelewu.

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-

kredl.towej, z tym 2e porgczenie kasy j est zawsze porgczeniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancj ach ubezpieczeniowych;
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5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (tj.

Dz. U. 22018 r. poz. ll0 ze zm.)

3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu,zamawiajqcy uzna wadium, kt6re znajdzie siq

na rachunku bankowym zamawiaj?cego przed uptywem terminu skladania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

gwarancja musi by6 gwarancj4 nieodwolaln4, bezwarunkow4 i platn4 na pierwsze pisemne

Zqdanie zamawiajEcego, sporz4dzon4 zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i powinna

zawieruc nastgpuj 4ce elementy :

1) nazwg daj4cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj4cego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj4cych gwarancji) oraz wskazanie

ich siedzib,

2) kwotg gwarancji,

3) termin waznoSci gwarancji w formule: ,,od dnia....... -do dnia

4) zobowr4zanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji

zamawial1cego w sytuacjach okreSlonych w art. 46 ust. 4a oraz

,,

na pierwsze Zqdanie

ust. 5 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienigzna, zarnawiajqcy wymaga

oryginalu dokumentu wadialnego (gwarancji lub porgczenia).

6. Wadium musi zabezpieczac ofertg przez caly okres zwiqzaria ofertq, poczEwszy od dnia, w

kt6rym uplywa termin skladania ofert.

7. Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z v'ryjqtkiem wykonawcy, kt6rego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem przypadku okreSlonego w art. 46 ust.

4a ustawy.

8. Zamawiaj4cy zwraca wadium wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako

naj korzystn iej sza niezwlo cznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publiczne go.

9. Zarnawiaj1cy zwraca niezwiocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofal ofertg

przed uplywem terminu skladania ofert.

10. Zamawiajqcy zqda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcE, kt6remu zwr6cono

wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreSlonym

przez zamawiaj4cego.

ll. Zamawiaj4cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, zprzyczynlelqcychpo jego stronie, nie

zl.oZyl oSwiadczeri lub dokument6w, potwierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art.25

ust. 1 ustawy, oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.1, pelnomocnictw lub nie vtyrazil
zgody na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy, co spowodowalo

brak moZliwoSci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcg jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiaj4cy zatrzymule wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, kt6rego oferta

zostala wybrana:

1) odm6wit podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach

okreSlonych w ofercie,
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2) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sig niemo2liwe z przyczyn
lel4cy ch po stronie wykonawcy.

13. Zasady wnoszenia wadium okreSlone w niniejszym Ptozdziale dotyczq r6wnie2
przedluzania wa2noSci wadium or.v wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych
w ustawie.

Rozdzial9.
Term in zv, iqzania ofert4.

1. Termin zwiqzania ofert4 wynosi 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego moZe przedlu|yc termin

zwi1zania ofert4.

3. Bieg termintzwiqzania ofert4 rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Rozdzial 10.

Opis sposobu prrygotowania ofert orazzal4cznik6w do ofert i innych dokument6w
skladanych w postgpowaniu.

1. Zartawiajqcy pod rygorem odrzucenia oferty wymaga, aby oferta byla wlaSciwie
sporz4dzon\ w szczeg6lnoSci powinna by6 zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz
podpisana przez osobg (osoby) upowa2nion4 do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta musi by6 przygotowmaw jgzyku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym
przy :u?yciu noSnika pisma nieulegaj4cego usunigciu bez pozostawienia Slad6w. Wszelkie
wymagane dokumenty zalEczone do oferty sporzEdzone w jgzykach obcych s4 skladane wrazz
tlumaczeniem na jqzyk polski. Zamawiaiacv nie dopuszcza zlo2enia oferty w postaci

elektronicznei.
3. Oferta orazzal4czniki do niej i inne dokumenty skladane w postgpowaniu wymagaj4 podpisu
os6b uprawnionych. Je2eli Wykonawca sklada ofertg poprzez ustanowionego pelnomocnika,
Zamawiaj4cy, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga zalqczenia do oferty stosownego
pelnomocnictwa rodzajowego. Nie zloLenie pelnomocnictwa lub pelnomocnictwo wadliwe
podlega uzupelnieniu.
4. Poprawki w ofercie lub w zalqcznikach do niej musz4 byi naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osoby upowa'Znionej.

5. Wymagane dokumenty wykonawca przedklada w formie oryginalu lub w formie kserokopii
poSwiadczonej ,,zo zgodnoit z oryginalem" przezupowa2nion4 osobg lub upowaznione osoby.
Pozostale dokumenty (np. pelnomocnictwo) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty
przedklada w formie oryginalu, z tymhe w przypadku oferty wsp6lnej wsp6lnik6w Sp6lki
cywilnej, - jezeli upowaznienie do jej zlolenia wynika z umowy sp6lki cywilnej - zamiast
pelnomocnictwa mo2na zalEczyc do oferty oryginal tej umowy lub jej kopig poSwiadczon4
notarialnie za zgodnoSc z oryginalem lub jej kopig poSwiadczonq za zgodnoSi z oryginalem
przez wszystkich wsp6lnik6w.
6. Cena oferty musi byi podana liczbq i slownie.
7 . Kuzdy wykonawc a moze zlozyc w niniej szy m przetargu tylko j edn4 ofertg.



8. Oferta i dokumenty stanowiqce zalqczniki do oferty nie podlegaj4 zwrotowi przez
Zamawiaj4cego, chyba 2e oferta zostanie wycofana przed uplywem terminu skladania ofert lub
ustawa Prawo zam6wieri publicznych stanowi inaczej (np. oferta zloaona po uplywie terminu
skladania ofert). Zamawiajqcv nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.

kona

dokonana na koszt wlasnv WvkOnawcv(wizia lokalna nic iest obowiazkowa).

10。 OfertO nalC2y umieSciё w zamkni9tym opakowaniu(kOpercic),unicmo21iwi可 甲ym Od‐
czytaniejego zawartoSci bez uszkodzcnia.Koperta wirllla by6 opisana w nastOp可

午y spOS6b:
a)ZaadrcsOwana na adrcs ZamawlaJaCego:

Dom Pomocy Spolecznei w Kocku,21-150 Kock,ul.T Ko6ciuszki l

b)pOSiada6 oznaczenie:,、 Budowa trzech indvwidualnvch kotlowni gazowvch z wewllctrzna

Nie otwiera6 przed 25 pttdzicmika 2019 roku.2odz.lo.00".

C)pOSiada6 nazw9 i adres Wykonawcy9 aby mo2na bylo odesla6 ja nic OtWartO w prZypadku

stwicrdzenia 2o oferta zOstala zlo2ona po wyznaczonym tcllllinie.

11.Koszty opracOwania i dOstarczcnia ofc■ y oraz uczestnictwa w postOpowaniu obci学 巧1
wyllcznic Wykonawc9.

12.Dokumcnty skladanc w trakcie postOpOWania zawiettaCe inforlnalC StanowiaCe taerrmic9

przedsi9biorstwa w rozumieniu przcpis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 ■ o zwalczaniu
nieuczciwtt konkurentti,co dO kt6rych wykOnawca zastrzegl,2e nic moga by6 udostOpnionc

podmiotom imym ni2 ZallnawittaCy musza byこ OznaczOne klauzull,,POし い E"w prawym
g6mym rogu kttdtt strOny dokllmentujc zawicraOCcgO・ Brak takiego zastrzc2enia traktOwany

b9dzic jako zgoda wykonawcy na ttawniCnie zaintcresowanym przedmiotowych infollllagi.

Za tttCmnic9 przcdsi9biorstwa nic mogO by6 uznanc w szczeg6inoSci:

‐aktualny odpis z wlaSciwcgo rttcstru,
―info111lacJe uJaWniane przez ZamawlaJacego W trakcic otwarcia ofert.

Przez tttemniCo przedsiQbiorstwa w rozullnieniu art.H ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwd

konkllrendi,rOzumie siO niettawllliOne dO publiczntt wiadOmOSci infollllalc teClmicznc,

technologiczne,organizacヵ nC przcdsiQbiOrstwa lub illlnc posiad巧 lCe wartoS6 gospodarczl,co
do kt6rych przedsi9biOrca po荀 ヴnieZb9dne dzialania w cclu zachowania ich poufnoSci.

13.W przypadku gdy zlo2onc przez WykOnawc6w dOktlmcnty bOdl zawicraly dane w innych

walutach ni2 PLN,ZarnawiaOcyjako kurs przcliczeniOwyprz角 miekursNBPzdniapublikatti
w Biuletynie Zam6wicn Publicznych Ogloszenia O Zaln6wieniu.

14.Dokumenty skladane przez wszystkich Wykonawc6w po Otwarciu ofert bez wezwania

ZalnawittOCego:

1)WykOnawca w tcllllinic 3 dni od daty zalnieszczenia na stronic intcmetowtt inf0111latti z

otwarcia ofert, przekazuJe ZallnawlaJttemu O`wiadczenie o przynale2noSci lub braku

przynalαttOSci do ta Sama grupy kapitalowtt O kt6rl mowa W art.24 ust.l pkt 23 ustawy

Pzp.Wraz ze z102eniem o6wiadczenia Wykonawca m02e przedstawi6 dowOdy9 2e powiγ
ania

z illnymi WykOnawcami nic prowadzl dO zak16cenia konkurencガnOSCi w postOpowaniu o
udziclenic zalln6wienia(zalaCZnik rlr..… dO sIWZ.
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2)W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez Wykonawc6w, OSwiadczenie o

przynaleLnoSci lub braku przynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej sklada kazdy z

Wykonawc6w

Rozdzial ll.
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin skladania ofert:
l)oferty naleZy sklada6 do dnia 28 patdziernika roku do godz. 1000 w siedzibie

Zarnawiajqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, ul. T. Ko5ciuszki 1; 21-150 Kock,
sekretariat pok 27.

2) Zamawiaj1cy niezwlocznie zwraca ofertg, kt6ra zostatazloZona po terminie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
l) jawne otwarcie zlohonychofert nast4pi w dniu 28 paidziernika 2019 roku o godz. 1100

w siedzibie Zarnawiajqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, ul. T. KoSciuszki L;

21-150 Kock , sekretariat pok 27.

2) bezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotg jakq zanierza
ptzeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia;

3) podczas otwierania ofertZartawiajqcy sprawdzi oraz oglosi:

a) stan kopert /kt6re powinny by6 nienaruszone do chwili otwarcia;

b) nazwg i adres wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana;

c) kryteria oceny ofert tj. ceny ofertowe, okres gwarancji;

d) termin wykonania zam6wienia, warunki platnoSci i termin platnoSci (wynika zSIWZ
i Umowy).

Rozdzial12.
Opis sposobu obliczenia ceny.

l.Kazdy z wykonawc6w moze zaproponowa6 tylko jedn4 ceng i nie moZe jej zmieni6.

2. Zaoferowana cena dotyczy calego przedmiotu zam6wienia.

3. Zaoferowana cena musi byi podana liczbE oraz slownie i bgdzie cenqryczahow4 (definicja

ry czahu zgodni e z tr eSciq art. 632 Kodeksu cywilne go).

4. Spos6b obliczenia ceny ofertowej:
l) Ceng ofertow4 brutto (wraz z podatkiem VAT) nale?y obliczyt w oparciu o zal4czony

przedmiar rob6t, specyfikacjg techniczn4, dokumentacjE projektowq oraz zakres rob6t

wynikaj4cy z wlasnej kalkulacji rob6t tymczasowych i prac towarzyszqcych nie objEtych

dokumentacj4. Zal4czony przedmiar rob6t jest jedynie materialem pomocniczym do

dokonania wyceny przedmiotu zam6wienia (R6inice w obliczonych w przedmiarze
ilo5ciach, czy brak okreSlonej pozycji naleiy uwzglgdnid w cenie oferty je2eli jej
koniecznoSd wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ).
2) Cena ofertowa winna uwzglgdnia6 wszystkie roboty budowlane, kt6rych zam6wienie

dotyczy, orazkoszty poSrednie, zysk, przewidywan4 inflacjg do korica rob6t i podatek VAI
atakle wykonanie prac i rob6t o kt6rych mowa w Rozdzial 3 ust. 2.pkt 3 SIWZ.
3) Przy wycenie rob6t nalezy ponadto uwzglgdnii koszty wszelkich odbiorow, pomiar6w,

badat'r, zaSwiadczet'r i protokol6w.

Ｏ
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4)W wycenie nale2y uwzg19dniC wszelkie koszty(brutto wraz z podatkiem VAT)

ewentualnych rob6t dodatkowych nie u」 9tych w SIWZ,a koniecznych do wykonania ze
wzg19du na sztuk9 budowlanl, zasady wiedzy techniczn可 , rygOry technologicznc

i obowiaZ可 lCe przcpisy prawa oraz uwzg19dni6 wszelkie oplattt jakic Wykonawca
zobowilzany jest ponie`6 w zwiQzku z rcaliza1l Zam6wicniao Wvkonawca zobowiaZanv

iest skalkulowa6 cenc ofertowa biorac,od uwagc aktualnie obowiazuiacc przepis壁 1=awne

w tvm zakresie、 a tak2c przepisv znane(opublikowanc)w te■・1linie poprzcdzaiattm tellllin

skladania ofe■ ,w szczc261no`ci przcpisv uictc w RozporzadZeniu Radv Minis量 ,ww
sprawic wvsoko`ci minimalncgo wvnagrodzcnia za pracc oraz wvsok06Ci minirnalnci stawki

2odzinowci w 2019■

5。 Sporz゛ zona przez WykonawcO wyccna rob6t stanowi6 bQdzic ccn9 ofertowa bru■ 0.

WD/konawca ponosi odpowiedzialno`6 za wlaSciwe okrcSlenie stawki podatku VAT zgodnic

z obowlそ予乙u」 aCyml przeplsalni.

6.Cena ofcrtowa brutto(Wraz z podatkicm VAT)jest Cenl ofcrtowO wykOnawcy iル 止O Cena

ryczaltowa nic podlcga zmianom.

7.Wterminic 7 dni od dnia zawarciaumowy9 wybrany Wykonawcazobowilzanyjestwykona6

i przedlo2y6 ZamawittaCemu kosztorys Ofertowy.Sllma wartoSci podanych w kosztorysie musi

by6 zgodna z cenl ofertowa・ Je2eli wykonawca przewidzial w ccnic ofertowtt zakres rob6t

wynik巧 lcy z Wlasntt kalkulaqi rOb6t tylnczasowych i prac towarzyszlcyCh nic o● 9tyCh

spccyika可l ani przedmiaremjest r6wnie2 uwzg19dni6 ten zakres w kosztorysie.

UWAGA!
1)W prZypadku powzi9cia watpliWOSci czy ofcrta nie zawiera ra21co niskia Ceny

ZamawialCy zastrzega sobie prawo 21dania od Wykonawcy wゴ agnien i dOwOd6w oraz

kosztowsu ofertowego,w oparciu,o kt6ry Wykonawca dokonal kalkulagi ceny.

2)ZamaWittQCy dzialalC na pOdstawie art.87 ust.2 Pzp.dokona poprawienia omylki

rachunkowa w obliczcniu ceny w tcn spos6b,2e je2eli cena ryczaltowa(na druku oferty)

podana liczba nie bodZie odpowiad“ cenie ryczaltowa podana slowllie,przヵ mie za

prawidlowa CCn9 7czaltowa podana S10Wllie.

Rozdzial 13.

Informacje dotycz4ce walut obcych, w jakich mog4 byd prowadzone rozliczenia
migdry Zamawiaj4cym a Wykonawcq.

Rozliczenia migdzy Zamawiaj4cym i Wykonawc4 bgd4 prowadzone wyl4cznie w zlotych
polskich (PLN).

Rozdzial 14.

Opis kryteri6w, kt6rymi zamawiaj4cy bgdzie sig kierowalprzy wyborze oferty wrazz
podaniem znaczenia tych kryteri6w oraz sposobu oceny ofert.

l. Zamawiajqcy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteri6w oceny
ofert (nazwa kryterium, waga, spos6b punktowania):

1) Cenaoferty - 60% (max 60pkt)
2) Okres udzielonej gwarancji jakoSci - 40 % (max 40 pkt)
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2. Ocena oferty bgdzie dokonywana wg ponizszych zasad:
I ) Ocena ceny oferty - bgdzie przeprowad zona w g nastgpuj 4cego wzoru matematyc znego;

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt gdzie:

Cmin - najnilszacena sposr6d wszystkich waznych ofert i nie odrzuconych
Ci - ceny poszczeg6lnych ofert
P(Cil - liczbapunkt6w za kryterium ceny

2) Ocena okresu swarancji udzielonej na przedmiot zam6wienia.
Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na
przedmiot zam6wienia w pelnych latach. Okres gwarancji nalely podawai wyl4cznie w
pelnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesi4cachZamawiajqcy zaliczy d,o

wyliczenia punkt6w okres pelnego roku przyjmuj4c rok niZszy nizbEdzieto wynikalo z podanej
iloSci miesigcy (np.podanie okresu gwarancji 4lati 9 m-cy bgdzie traktowane jako 4 pelnych
lat). Ocena przeprowadzona zostanie wg poni2szego zestawienia:

- Wykonawca, kt6ry przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(Gr) to liczba
punkt6w za kryterium okresu udzielonej gwarancji:
3 1ata

4 1ata

5 1ati wi9cq

- otrzyma 0 punkt6w P(G,)

- otrzyma 20 punkt6w P(Gi)

- otrzyma 40 punkt6w P(Gi)
Okres r9kojmi Za wady jest zr6wnany z Okresem udzielonei gwaranttijak06Ci.

UWAGA: Oferta wvkonawctt kt6rv zaoferuic okrcs ttwarancii iako`ci na przOdmiot

zaln6wicnia、 ponttei 3 1at zostanie odrzucona.Oferta w kt6rci nie bcdzic 2adnci_infollllacii

dot.okrcsu udziclomci gwarancii,lraktowana bcdzie iak ofcrtawkt6rci WYkOnawΩ a nle udzielil

okresu gwaranci na min.3 1at.

3)Ocena ofen― suma punkt6w z poszczett6inych kryteri6w:P=P(Cぅ +P(Gi)

3.Zamawi巧 lcy OCCnii por6wna tylko tc oferttt kt6re odpowiadtta treSCii wymogom SIWZ.

4.ObliczttaC punktalQ dla pOszczcg61nych ofert,ZamawiaaCy zastostte ZaOkraglcnie dO

dⅥ6ch n■iaSc pO przecinku.

5。 W toku badania i occny ofcrt ZamawiaaCy mo2e 21da6 od Wykonawc6w wyJagniei

dotyczOcych treSci zlo20nych ofcrt.Niedopuszczalnejest prowadzcnie mi9dzy Zallnawi巧 甲ym
aWykonawcanCgOttaqi dOtyCZacych Z102onl ofCrty Oraz,z zastrzc2cniem ust.6 dokonywanic

jakilkOIWiek zmiany wja treSci.

6.ZmawittOCy pOprawi wtck`cie ofcrty oczywiste omylki pisarskic,omylki rachunkowe oraz

illlle omylki polcgttaCe na niezgodnoSci ofeJy ze Specyflkaqa lstotnych Warunk6w

Zaln6wienia,nic powodttTe iStOtnych zmian treSci ofert niczwlocznie zawiadamiaaC O tym

wykonawc9,kt6rcgo oferta zostala poprawiona.

7.ZallnawittOcy odrzuci ofcrt9,je2cli wysttti przynamnil jcdna przeslanka odrzuccnia

unollllowana w ustawic Pzp.

8。 NttkorZystnilsza SpO`“d zlo2onych wa2nych i niepodlegttOCych odrzuceniu ofert b9dzie

oferta z nttWy2sz0 1iczbO punkt6w przyznanO W ramach krytcri6w9 o kt6rych mowa w

ninilSZym paragraic.
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9, JeZeli nie mozna wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy spoSr6d tych
ofert wybiera ofertg z najnilsz1 cen4, a jezeli zostaly zlolone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajqcy wzrya Wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli te oferty, do zloaenia w terminie
okre6lonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych.

Rozdzial 15.

Informacje o formalnoSciach, jakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamtfwienia publicznego.

l. Zamaw iaj4cy informuj e ni ezwlo cznie w szystki ch wykonawc 6 w o :

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazw1 albo imig i nazwisko, siedzibg albo
miejsce zamieszkania i adres, jezelijest miejscem wykonywania dzialalnoSci wykonawcy,
kt6rego ofertE wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jezeli s4 miejscami wykonywania dzialalnoSci wykonawc6w, kt6rzy
zlo?yli oferty, atakhe punktacjg przyztan4 ofertom w kazdym kryerium oceny ofert i l4cznq
punktacjg,

2) wykonaw cach, ktorzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) uniewaZnieniu postgpowania

- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zarnawiajqcy zamieszcza informacje,
o kt6rych mowa ust. 1 pkt 1) na stronie internetowej.

3. Zamawiajqcy zawiera umowg w sprawie zam6wienia publicznego, zgodnie z art.94 ustawy
Pzp.

4. Je2eliwykonawca, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawarciaumowy w sprawie
zam6wienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenianalezytego wykonania
umowy, Zamawiajqcy mohe wybrad ofertg najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

5. Zarnawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia niniejszego postgpowania na kazdym
etapie w przypadkach o kt6rych mowa w art. 93 ustawy Pzp (Dz.TJ .2019 .0.1343 t j. - Ustawa
z dnia29 stycznia2}}4 r. - Prawo zam6wieri publicznych).

Rozdzial 16.

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

1. Ustala sig zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w wysokoScil| o/" ceny calkowitej
(ryczaltowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem
umowy.

2. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub kilku
nastgpuj 4cych formach:

a) pieni4dzu;

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-
kredyowej , ztym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanychprzezpodmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu Wykonawca wplaca wylqcznie pzelewem na

rachunek bankowy wskazany przezZamawiajqcego: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, Bank

Sp6ldzielczy w Kocku, ul. Jana Pawla II 35 (21-150 Kock), nr rachunku 47 87210008 0000

1632 2000 0030 tytulem DPS/271 I I 12019.

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowi4ca formg wniesienia zabezpieczenia

naleZytego wykonania umowy, powinna co najmniej:

1) ustala6 beneficjenta gwarancji, tj. Dom Pomocy Spolecznej w Kocku,

2) okreSla( kwotg gwarantowan4 w zlotych (ustalon4 na podstawie zlolonei oferty),

3) okresla( termin wa2noSci (stosownie do postanowieri SIWZ i zlohonej oferty),

$ bye gwarancjE nie odwolywalnQ, bezwarunkow4, ptatn4 nakuade Zqdanie,

5) wskazywad przedmiot gwarancji (wynikaj4cy zSIWZ),

6) wskazywa6, Ze slu2y pokryciu wszelkich roszczen z tytulu niewykonania lub

nienale2ytego wykonania umowY.

S, Zamawiaj1cy zv,r6ci70 o wysoko5ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zam6wieniaitznariaprzezZamawiaj4cego zanale2ycie wykonane (odbi6r koricowy).

6.30 %wysokoSci zabezpieczeniaZamawiajEcy pozostawi nazabezpieczenie roszczehztytt:lu

rgkojmi zawady.

7. Kwotg, o kt6rej mowa w ust. 6 Zarnawiajqcy zvrroci nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rgkojmi zawady.

8. Je1elr zabezpieczenie wniesiono w pieni4dzu, Zamawiajqcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. ZamawiajEcy zv,raca zabezpieczenie wniesione w

pieni4dzu z odsetkami wynikaj4cymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizjibankowej za

przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Rozdzial lT.
Informacja dot. treSci umowy.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wbranym wykonawcq, stanowi zalqcznik nr 4 do

niniej szej Specyfi kacj i.

Rozdzial 18.

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj4 Wykonawcy, atakhe innemu podmiotowi, jezeli ma lub

mial interes w uzyskaniu danego zam6wieniaorazponi6sl lub moZe ponieS6 szkodg w wyniku

naruszenia przez Zanawiaj4cego przepis6w ustawy.

2. Odwolanie:

1) Odwolanie przysluguje wobec czynnoSci:

a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu,

b) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;

c) odrzucenia oferty odwoluj qcego;

d) opisu przedmiotu zam6wienia;

e) wyboru naj korzystniej szej oferty.
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2) Odwolanie powinno wskazywad czynnoSci lub zaniechania czynnoSci zamawiajqcego,

kt6rej zarzuca sig niezgodnoSl z przepisami ustawy, zawieral zwigzle przedstawienie

zarzutlw, okreSla6 Zqdanie orM wskazywai okolicznoSci faktyczne i prawne

uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.

3) Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby odwolawczej w formie pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za

pomoc4 waaneg kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowtZnego Srodka, spelniaj4cego

wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci

zartawiajqcego stanowiqcej podstawg jego wniesienia - jezelizostaly przeslane w spos6b

okreSlony w art. 180 ust. 5 Pzp zdarie drugie albo w terminie 10 dni - jeileli zostaly

przeslane w inny spos6b.

5) Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a takhe wobec postanowiefl

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia
zarnieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zatr6wiehPublicznych lub specyfikacji istotnych
warunk6w

6) Wykonawca mohe w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
zamawrajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjgtej przez niego lub
zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowi1zany na podstawie Ustawy Prawo
Zamowief. Publicznych, na kt6re nie przysluguje odwolanie zgodnie z:ust.2 niniejszego
Rozdzialu.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego.

l) Skargg wnosi siQ do S4du Okrggowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca
zarnieszkania Zamaw i aj4c e go.

2) Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
orzeczenialzby,przesylaj4c jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zloilenie skargi
w plac6wce pocztowej operatora :vqtznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia23 listopada
2012 r.- Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest r6wnoznaczne z jej
wniesieniem.

3) Skarga powinna czyni(, zadoi(, wymaganio m przewidzianym dla pisma procesoweg o oraz
zawieraf, oznaczenie zaskarlonego orzeczenia, przytoczenie zarzut6w, zwigzle ich
uzasadnienie, wskazanie dowod6w, atakZe wniosek o uchylenie orzeczenialub o zmiang
orzeczenia w caloSci lub w czgsci.

4) W postgpowaniu tocz4cym sig na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzyd Z4dania
odwolania ani wystgpowac z nowymi 24daniami.

Rozdzial19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsz4 specyfikacjq bEdE stosowane przepisy Kodeksu

Cywilnego.
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Rozdzial20.
Zal4czniki d o S p ecyfi ka cj i Is to tny ch Wa ru n k6w Zam6w ienia.

1. Kompletna S IWZ zawiera nastgpuj 4ce zalqczniki
l) Wzor druku oferty;
2) Wzory oSwiadczeri o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu i niepodleganiu

wykluczeniu z postgpowania - zal. rr 2ai zal. nr 2b
3) Druk wykazu wykonanych rob6t;
4) Projekt umowy;
5) Dokumentacja projektowa;

6) Specyfikacja Techniczna;

7) Przedmiar rob6t.

8) Wz6r grupy kapitalowej

Rozdzia1 21.

Sposoby uzyskania Specyflkatti lstOtnych Warunk6w Zam6wienia。

Spccyflkala IStOtnych Warunk6w Zaln6wicnia jest dostOpna na stronic intcmetoweJ:

http://www.dpskock.01 w zakladcc Przetargi i ogloszcnia,1lttp:〃www.powiadubtttow´

ski.1)l w zakladce przetargi i ogloszenia,oraz、 汀ww.dl)Skock.naszbip.pl w zakladce prze―

targi,www.Splubartow.bip.lubclskie.pl w zakladce przetargi.

Rozdzia1 22.

Obowilzek infOrmac河ny Z art.13 RODO

l.Dotyczy danych osobowych osoby izyczntt zbieranych w zwiQzku z udzialem tl osOby

w postOpowaniu o udzielenie przcdmiotowcgo zam6wicnia,uzyskanych bczpoSrednio od tl

osoby.

Zgodnie z art.13 ust.l i 2 rozporzOdzenia Parlarncntu Europaskiego i Rady(UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 n w sprawie ochrony os6b flzycznych w zwiazku

z przetwarzaniern danych osobowych i w sprawie swobOdnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrcktywy 95/46/WE(og61ne rozporzQdzenic o ochronie danych),dald,,RODO",

infollll可 9,2e:
―Administratorem Pani/PanadanychosobOwychprzetwarzanychjest Dom Pomocy Spoleczn●

imo Macida Rataa w Kocku, adres sicdziby: ul.■  Ko`ciuszki l, 21… 150 Kock。

Reprezcntowany przez Dyrcktora,kontよ t tcl.(81)8591189,mail:dyrektor@dpskOCk.pl.

― JeSli rna Pani/Pan pytania dotyczace spOSObu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych w zttlcsic dzialania Domu Pomocy Spolcczna W Kocku,a tak2e przyslugttOcych

Pani/Panu uprawnien,rn。 2e sic Pani/Pan skontaktowa6 siQ z lnspektorcm Ochrony]Danych w

Domu Pomocy Spolecznd za pOmOca adreSu inspektorochronydanych@dpSkOck.pl=

―Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b9dO na podstawie art.6 ust。  1 lito c RC)]DO w celu

zwi4zanym z postOpowanicm o udzielenie zam6wicnia publicznego nr DPS/271/1/2019 -

"Budowa indywidualntt kOt10wni gazowei Z WewnOtrznl instalaql gazu w budynku
zachodniln C zespolu Palacowo― Parkowego w Kocku"prowadzonego w trybic przetargu

nieograniczonego na podstawie przcpis6w ustawy.
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- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o:
l) art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy,
2) ustawg z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mog4 by6 organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonuj4ce
zadaniapubliczne lub dziaLaj4ce na zlecenie organ6w wladzy publicznej, w zakresie i w celach,
kt6re wynikajq z przepis6w powszechnie obowi4zujEcego prawa; inne podmioty, kt6re na
podstawie stosownych um6w podpisanych z Domem Pomocy Spolecznej w Kocku
przetwarzajq dane osobowe dla kt6rych Administratorem jest Dom Pomocy Spolecznej im.
Macieja Rataja w Kocku, Reprezentowany przez Dyrektora.
- Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy, przezokres 4
lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeaeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy, a po tym czasie
przez okres wymagany przepisami powszechnie obowi4zujqcego prawa,
w szczeg6lnoSci ze wzglEdu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badari naukowych
lub historycznych lub cele statystyczne.

- Podanie pruez Paniq/Pana danych osobowych jest obowipkowe, gdyz przeslankg
ptzetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowipek podania przezPaniqt/Pana
danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotycz4cych jest wymogiem ustawowym
okreSlonym w przepisach ustawy, zwi1zanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj4 z ustawy.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO.
- Pani/Pana dane mog4 byi przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bgd4 profilowane.
- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. l5 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz1cych;
- na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

*;

- na podstawie art.l8 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych zzastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. l8 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana d,otyczEcych narusza przepisy
RODO.

- Nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwiqzkuz art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RoDo;
- na podstawie art.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdy2 podstaw4 prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

. Wyiainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowat zmianq wyniku
postgpowania

o udzielenie zam1wienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zalvesie
niezgodnym z ustawq oroz nie mo2e naruszat integralnoici protokolu oraz jego
zalqcznikdw.
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." 
Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkdw ochrony prawnej lub w

celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzglgdy

i nt e r e s u pub I i c z ne go U ni i Euro p ej s ki ej lub p aris tw a c zl o nkow s ki e go.

Administratorem danych osobowych obowipanym do spelnienia obowiqzku informacyjnego

z art. 13 RODO bgdzie w szczeg6lnoSci:

Zamawiaiacy - wzglgdem osob frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- wykonawcy bgd4cego osob4 frzycznq,
- wykonawcy bgd4cego osob4 frzycznE, prowadz4c4 jednoosobow4 dzialalnoSi gospodarcz4

- pelnomocnika wykonawcy bgd4cego osob4 ftzyczn1 (np. dane osobowe zatnieszczone
w pelnomocnictwie),
- czlonka organu zarz1dzajqcego wykonawcy, bgd4cego osob4 fizyczn1 (np. dane osobowe

zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby frzycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzeniapostEpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego;

Wvkonawca - wzglgdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal.
Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zam6wienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzecie go b gd4cego o sob4 frzy cznE,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 ftzycznq, prowadz4c4 jednoosobowE

dzialalnoS6 gospodarcz4,

- pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 frzyczn4 (np. dane

osobowe zarieszczone w pelnomocnictwie),
- czlonka organu zarz4dzajEcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bgdqcego osob4 frzycznq
(np. dane osobowe zarnieszczone w informacji z KRK);
Podwvkonawca/podmiot trzeci - wzglgdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe
bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lno3ci osoby frzycznej skierowanej do realizacji zam6wienia.
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